
 

 

 

 

 

 

Ochrona ubezpieczeniowa… 
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OFERTA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
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kapitał zakładowy 86.352.300 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 

 
 

  

  



 
 

 

Szanowni Państwo! 

 W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23 lutego 2015 r., PZU S.A. ma przyjemność  przedstawić 

ofertę kompleksowego ubezpieczenia placówek oświatowych oraz ubezpieczenia 

uczniów/wychowanków w nowym roku szkolnym 2015/2016.  

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z zainteresowaniem, a proponowany zakres ochrony 

ubezpieczeniowej spełni Państwa oczekiwania.  

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA OFERTY: 

 

1. Jest to oferta przeznaczona dla placówek oświatowych z miasta Poznania, podlegających 

Wydziałowi Oświaty Urzędu Miasta Poznania oraz żłobków podległych Wydziałowi Zdrowia Urzędu 

Miasta Poznania. 
 

2. Oferta obejmuje następujące ubezpieczenia:  
1) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w   szkołach i 

innych placówkach oświatowych, 

2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowej, 
3) Ubezpieczenie majątkowe dla urządzeń i wyposażenia placówki oświatowej, 

4) Ubezpieczenie odpowiedzialności nauczycieli, 
5) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego, 

6) Ubezpieczenie gotówki. 

 
3. Warunkiem wykupienia ubezpieczeń pkt. 4-6 jest zawarcie w PZU S.A. ubezpieczenia następstw 

nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych placówkach 
oświatowych, OC placówki oraz ubezpieczeń majątkowych dla urządzeń i wyposażenia placówki 

oświatowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

I. UBEPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, 
MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH (NNW). 

 
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu 

ciała, rozstroju zdrowia lub powodujące śmierć ubezpieczonego. 

  

Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa: 

1) zawału serca, 
2) krwotoku śródczaszkowy, 

3) obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o 
nieustalonej przyczynie 

Czas ochrony ubezpieczeniowej: pełny- 24 godziny. 

 

Wariant ubezpieczenia: bezkomisyjna likwidacja szkody, za wyjątkiem szczególnie skomplikowanych 

urazów oraz zawału serca i krwotoku śródczaszkowego, dla których oceny stopnia trwałego 

uszczerbku na zdrowiu dokonuje się na podstawie badania lekarskiego i w oparciu o tabelę norm 

trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

Suma ubezpieczenia określona w umowie dla świadczeń podstawowych oraz limity ustalone dla 

świadczeń dodatkowych stanowią górną granicę odpowiedzialności PZU SA. Suma ubezpieczenia 

ustalana jest na jeden wypadek ubezpieczeniowy. 

Zakres terytorialny: cały świat 

W przypadku placówek do których uczęszczają  dzieci/ młodzież znajdująca  się w trudnej 

sytuacji materialnej może być zastosowana zniżka składki odpowiadająca procentowej 

liczbie tych  osób  maksymalnie do 10%. 

Zwolnienie to nie dotyczy personelu. 

Zakres świadczeń: 

1. świadczenia podstawowe: 
1) śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową - 100% sumy 

ubezpieczenia, 
2) świadczenie z tytułu śmierci w wyniku sepsy – 100% sumy ubezpieczenia, 

3) świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała:  

 

 

 

 

  



 

Poz. 

Tabeli Rodzaj trwałego uszkodzenia ciała 

% sumy ubezpieczenia 

określonej w umowie 

1)  
Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie barku lub ramienia 

 

80 

2)  

Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie łokcia lub 

przedramienia 

 

60 

3)  
Całkowita utrata ręki 

50 

4)  
Całkowita utrata palców ręki II, III, IV, V  

8  - za każdy palec 

5)  
Całkowita utrata kciuka 

22 

6)  Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu biodrowego 

lub kości udowej 

 

75 

   7) 
Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu kolanowego, 

podudzia lub stawów skokowych 

 

60 

8) 

Całkowita utrata stopy 

40 

9) 

Całkowita utrata palców stopy II, III, IV, V 

3 - za każdy palec 

10) 

Całkowita utrata palucha 

15 

      11) 

Całkowita utrata wzroku w jednym oku 

50 

   12) Całkowita utrata wzroku w obu oczach 

100 

   13) Całkowita utrata słuchu w jednym uchu 

30 

   1) Całkowita utrata słuchu w obu uszach 

50 

   15) Całkowita utrata małżowiny usznej 

15 

   16) Całkowita utrata nosa 

20 

   17) Całkowita utrata zębów stałych 

2 - za każdy ząb stały- w 

przypadku utraty do 9 zębów 

stałych, 

maksymalnie 20 za wszystkie 

utracone zęby stałe – w 

przypadku utraty powyżej 9 

zębów stałych 

 

   18) Całkowita utrata śledziony 20 

19) Całkowita utrata jednej nerki 35 

20) Całkowita utrata obu nerek 75 

21) Całkowita utrata macicy 40 

    22) Całkowita utrata jajnika lub jądra 

20 

    3) Całkowita utrata mowy 

100 



 

    24) 
Porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn poniżej 3 

stopnia w skali Lovette’a 

 

100 

    25) 

Śpiączka trwająca dłużej niż 30 dni 100 

 

4) 4) świadczenie z tytułu złamań kości i zwichnięć stawów: 

Poz. 

Tabeli Rodzaj złamania 

% sumy ubezpieczenia 

określonej w umowie 

1)  Złamania kości sklepienia i podstawy czaszki 5,0 

2)  Złamania kości twarzoczaszki 4,0 

3)  
Złamania łopatki, obojczyka, mostka 4,5 - za każdą kość 

4)  
Złamania żebra, żeber 

2,0 - za każde złamane 

żebro – w przypadku 

złamania do 9 żeber; 

maksymalnie 10,0 za 

wszystkie złamane żebra- w 

przypadku złamania powyżej 

9 żeber.  

5)  
Złamania kości ramiennej 7,0 

6)  
Zwichnięcie stawu barkowego 7,0 

7)  
Złamania w obrębie kości przedramienia (jednej lub obu) 4,0 

8)  
Zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego 5,0 

9)  
Złamania w obrębie kości ręki z wyłączeniem kości palców 

 

3,0 

10)  
Złamania w obrębie kości palców ręki II-V 2 – za każdy palec 

11)  

Zwichnięcia stawów w obrębie 

palców ręki II-V 

2,0 – za każdy palec 

12)  
Złamania w obrębie kciuka 3,0 

13)  
Zwichnięcie kciuka 3,0 

14)  
Niestabilne złamania miednicy 10,0 

15)  
Stabilne złamania miednicy 4,5 

16)  
Zwichnięcie stawu biodrowego 10,0 

17)  
Złamania kości udowej 10,0 

18)  
Złamania w obrębie kości podudzia (jednej lub obu) 7,0 

19)  
Złamania rzepki 4,0 

20)  
Zwichnięcie stawu kolanowego 5,0 

21)  
Złamania w obrębie stopy z wyłączeniem kości palców 4,0 

22)  
Złamania w obrębie palucha 2,5 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

23)  
Złamania w obrębie kości palców stopy II-V 2,0 – za każdy palec 

24)  
Zwichnięcie w stawach skokowych 4,0 

25)  

Złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy trzonów, łuków kręgów (z 

wyłączeniem kości ogonowej) 

 

11,0 - za każdy krąg 

26)  

Złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy wyrostków poprzecznych, 

kolczystych kręgów 

 

2,5 - za każdy krąg 

27)  
Złamania kości ogonowej 3,5 

28)  Złamania zębów stałych 

0,5 - za każdy złamany ząb 

stały- w przypadku 

złamania do 9 zębów 

stałych, 

 maksymalnie 5- za 

wszystkie złamane zęby 

stałe – w przypadku 

złamania powyżej 9 zębów 

stałych. 

 

5) świadczenie z tytułu trwałych następstw zawału serca i krwotoku śródczaszkowego: ocenia lekarz 
orzecznik, jako procent sumy ubezpieczenia, odpowiadający stopniowi trwałego uszczerbku na zdrowiu, 

zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 46.6. 

 
6) świadczenie z tytułu oparzeń i odmrożeń: 

Poz. 

Tabeli Rodzaj i rozległość oparzenia/odmrożenia 

 % sumy 

ubezpieczenia 

określonej w 

umowie 

1) Oparzenie II st. do 1 % powierzchni ciała 1,0 

2) Oparzenie II st. powyżej 1% do 15% powierzchni ciała 4,0 

3) Oparzenie II st. powyżej 15% do 30% powierzchni ciała 7,0 

4) Oparzenie II st. powyżej 30% powierzchni ciała 20,0 

5 Oparzenie III st. do 5% powierzchni ciała 4,0 

6) Oparzenie III st. powyżej 5% do 10% powierzchni ciała 10,0 

7) Oparzenie III st. powyżej 10% powierzchni ciała 20,0 

8) Oparzenie dróg oddechowych leczone w szpitalu 20,0 

9) Odmrożenie II st. albo wyższy -  jednego palca ręki lub stopy 1,0 

10) 
Odmrożenie II st. albo wyższy - więcej niż jednego palca ręki lub palca stopy, 

odmrożenie nosa lub ucha 
4,0 

 



 
7) świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu: 

 

Poz. 

Tabeli Okres pobytu w szpitalu 

% sumy ubezpieczenia  

określonej w umowie 

1) powyżej 1 doby 2,0 

2) powyżej 2 dób 4,0 

3) powyżej 3 dób 6,0 

4) powyżej 4 dób 8,0 

5) powyżej 5 dób 10,0 

 
8) świadczenie z tytułu pogryzienia/pokąsania przez zwierzęta, ukąszenia przez owady: 10% sumy 

ubezpieczenia, gdy poszkodowany przebywa w szpitalu powyżej 1 dnia, 

9) Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia 
ubezpieczony dozna obrażeń, które nie spowodowały następstw w postaci uszczerbku na zdrowiu, 

a wystąpiły następstwa wymienione poniżej, ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w 
określonej wysokości : 

- nagłego zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem, 
piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji –  5% sumy ubezpieczenia, 

- następstwa urazów ciała z jednego nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową 

ubezpieczenia, które wymagało interwencji  lekarskiej w placówce medycznej połączonej z 
dalszym leczeniem i wymagającej co najmniej jednej wizyty kontrolnej u lekarza  a które nie 

figuruje w żadnej z Tabel i nie daje się zakwalifikować do poważnego uszkodzenia ciała – 
1,5% sumy ubezpieczenia (nie dotyczy interwencji stomatologicznej) 

 

10) zwrot niezbędnych kosztów operacji kosmetycznych w przypadku uszkodzenia lub deformacji 

powłoki ciała (skóra) wskutek nieszczęśliwego wypadku powodującego trwałe zeszpecenie 
Ubezpieczonego. Niezbędne koszty obejmują honoraria lekarskie, koszty pobytu w szpitalu, koszty 

lekarstw, materiałów opatrunkowych oraz innych środków leczniczych zaleconych i przepisanych 
przez lekarza do wysokości 20% sumy ubezpieczenia. Refundacja nie obejmuje kosztów protetyki 

stomatologicznej. 

 

11) zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (w tym wózka 

inwalidzkiego) oraz odbudowy zębów stałych - do wysokości 25% sumy ubezpieczenia; w 

przypadku odbudowy zębów – max. 200 zł na ząb. Zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 
13 pkt. 9 owu. 

 

12) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych - do wysokości 25% sumy 
ubezpieczenia. Zasady dotyczące zwrotu tych kosztów reguluje paragraf 13 pkt. 10 owu. 

 

2. Świadczenia dodatkowe: 

1) zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową: do 
20% sumy ubezpieczenia; zwrot niepokrytych przez NFZ lub z innego tytułu niezbędnych z 

medycznego punktu widzenia kosztów: 
a. opieki medycznej, 

b. pobytu w szpitalu, 

c. operacji i zabiegów ambulatoryjnych, 
d. rehabilitacji, 

e. wizyt i badań lekarskich, 
f. nabycia środków opatrunkowych i leczniczych zalecanych przez lekarza,  

g. przewiezienia Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala i ze szpitala do 
domu, 



 
h. bezwzględnie zalecanego przez lekarza pobytu w sanatorium, trwającego jednak nie dłużej niż 24 

dni. 

Koszty podlegają zwrotowi na podstawie rachunku (faktury). 

2) ryczałt za okres czasowej, całkowitej niezdolności do nauki lub pracy: 
- 1,5% sumy ubezpieczenia za okres niezdolności dłuższy niż 14 dni, do 30 dni od wypadku, 

- 2% sumy ubezpieczenia, za każdy kolejny pełny 30-dniowy okres niezdolności, max. do 180 dni;  

3) dieta szpitalna za pobyt w szpitalu będący następstwem nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia 

objętego umową- w wysokości 0,2% sumy ubezpieczenia określonej  

w umowie za dzień pobytu w szpitalu, płatna przez maksymalny okres 90 dni. Dieta płatna jest od 

drugiego dnia pobytu w szpitalu,  

4) jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego  nowotworem 

złośliwym - 1 000 zł, 

5) jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka, ucznia, studenta w wieku do 25 lat z 

powodu wrodzonej wady serca - 1 000 zł, 

6) jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny/jej części spowodowanej nowotworem 

złośliwym u dziecka/ucznia w wieku do 25 lat - 1 000 zł, 

7) jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego w wyniku NNW  – 
1 000 zł; 

 

 
3. Suma ubezpieczenia i składka za ubezpieczenie NNW 

 

 

Wysokość składki rocznej dla podanych sum ubezpieczenia w zależności od rodzaju placówki 

oświatowej przedstawiają poniższe tabele. Obok zakresu podstawowego ubezpieczenia możecie 
Państwo wybrać dowolne świadczenia dodatkowe.  

Sugerujemy także Państwu zdecydowanie się na przyjęcie dwóch lub trzech sum ubezpieczenia w 
ramach danej placówki z osobnymi listami imiennymi. Rozwiązanie to cieszy się dużą popularnością 

wśród placówek oświatowych. Jesteśmy także otwarci na inne Państwa propozycje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1) Żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe ,gimnazja, licea zawodowe, licea ogólnokształcące, 

technika, zasadnicze szkoły zawodowe, zespoły szkół, centra kształcenia  i inne (z wyłączeniem 

placówek określonych w poniższym punkcie 2). 
 

 
 

Przykładowa suma 

ubezpieczenia  

(w zł) 

Zakres ubezpieczenia  

Składka roczna od jednego dziecka/ucznia (w zł) 

Świadczenia 

podstawowe oraz  

Świadczenia 

dodatkowe: 

• Koszty leczenia 20% 

• Świadczenia 

jednorazowe 

Świadczenia 

podstawowe oraz  

Świadczenia 

dodatkowe: 

 • Koszty leczenia 30% 

• Świadczenia 

jednorazowe 

 

 

Świadczenia dodatkowe 

Ryczałt 

za okres 

leczenia 

Dieta szpitalna 

8.000 27,00 28,00 4,00 5,00 

10.000 34,00 35,00 4,00 6,00 

12.000 40,00 41,00 5,00 7,00 

14.000 48,00 49,00 5,00 8,00 

16.000 53,00 54,00 6,00 10,00 

18.000 59,00 60,00 7,00 11,00 

20.000 65,00 66,00 7,00 13,00 

22.000 72,00 73,00 8,00 14,00 

30.000 97,00 98,00 11,00 19,00 

50.000 165,00 166,00 19,00 31,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2) Szkoły sportowe 

 

Przykładowa suma 

ubezpieczenia  

(w zł) 

Zakres ubezpieczenia  

Składka roczna od jednego dziecka/ucznia 

(w zł) 

Świadczenia 

podstawowe oraz  

Świadczenia 

dodatkowe: 

 Koszty leczenia 
20% 

 Świadczenia 
jednorazowe 

Świadczenia 

podstawowe oraz  

Świadczenia 

dodatkowe: 

 Koszty leczenia 
30% 

 Świadczenia 
jednorazowe 

 

Świadczenia dodatkowe 

Ryczałt 

za okres 

leczenia 

Dieta szpitalna 

8.000 51,00 52,00 4,00 5,00 

10.000 65,00 66,00 4,00 6,00 

12.000 77,00 78,00 5,00 7,00 

14.000 90,00 91,00 5,00 8,00 

16.000 102,00 103,00 6,00 10,00 

18.000 114,00 115,00 7,00 11,00 

20.000 127,00 128,00 7,00 13,00 

22.000 139,00 140,00 8,00 14,00 

30.000 189,00 190,00 11,00 19,00 

50.000 315,00 316,00 19,00 31,00 

 

 

3) Propozycja ubezpieczenia dla uczniów ostatnich klas szkół średnich 

 

Dla ostatnich klas szkół średnich, których uczniowie planują dalszą naukę na uczelniach wyższych, 
proponujemy zawarcie ubezpieczenia na 13 miesięcy z okresem odpowiedzialności od 1 września 2015 

do 30 września 2016 r. Rozwiązanie to umożliwia objęcie ochroną miesiąca września 2016 r., kiedy to 

uczniowie ci nie są jeszcze objęci ochroną w ramach polisy uczelni wyższej.  

 
 

 

 
 

  



 
 

II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

 

1. Suma ubezpieczenia i składka: 

 

Wariant Suma gwarancyjna na 

zdarzenie i do wyczerpania 

Składka za 12 miesięczny 

okres ubezpieczenia 

I 
20.000 zł 105 zł 

 

 

2. Zakres ubezpieczenia:  

Odpowiedzialność cywilna deliktowa placówki oświatowej w związku z prowadzoną działalnością i 

posiadanym mieniem. 

Ochrona obejmuje terytorium całego świata z wyłączeniem USA i Kanady, zgodnie z treścią klauzuli 

(poniżej) 

Rozszerzenie zakresu terytorialnego o szkody będące następstwem wypadku 

ubezpieczeniowego, który zaszedł w jakimkolwiek miejscu na świecie, z wyłączeniem 

USA lub Kanady. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego z 

tytułu szkód będących następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł w 
jakimkolwiek miejscu na świecie, z wyłączeniem USA i Kanady, 

2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 ubezpieczający zapłaci 
dodatkową składkę w wysokości określonej w umowie. 

3.  Ubezpieczenie OC placówki oświatowej za rzeczy uczniów przyjęte do     przechowania 

w szatni: 

Dodatkowo proponujemy rozszerzenie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówki 

oświatowej o szkody powstałe w rzeczach przyjętych na przechowanie w szatni - Klauzula (treść 

klauzuli poniżej) 

Poniżej składka za klauzulę : 

 

Suma gwarancyjna na 

zdarzenie i do 

wyczerpania 

Składka za 12 

miesięczny okres 

ubezpieczenia 

5.000 zł 30 zł 

10.000 zł 60 zł 

20.000 zł. 120 zł 

 

 

 



 
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w rzeczach przyjętych na 

przechowanie do szatni. 

Do ubezpieczenia OC placówki oświatowej. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą 

klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność 
cywilną z tytułu szkód powstałych w rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni.  

1.  Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z czynów 
niedozwolonych (OC delikt) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umów (OC kontrakt), o których mowa w pkt 1. 

2. PZU S.A. ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że szatnia znajduje się w pomieszczeniu 
zamykanym lub  stale dozorowanym.   

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) powstałych w następstwie utraty sprzętu elektronicznego, komputerowego, aparatów 

fotograficznych, kamer i telefonów komórkowych;   

2) których wartość nie przekracza 50 złotych (franszyza integralna). 
W razie zaginięcia lub kradzieży rzeczy oddanych na przechowanie, ubezpieczony jest zobowiązany 

niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego, powiadomić o zdarzeniu policję, pod rygorem 

ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania. 

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w niniejszej klauzuli, 

ubezpieczający zapłaci dodatkowa składkę w wysokości określonej w umowie. 

 

Suma gwarancyjna dla klauzuli nie może być wyższa od podstawowej sumy ubezpieczenia w 

ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej placówki.  

4.   Franszyza integralna: 

W ubezpieczeniu OC placówki oświatowej ma zastosowanie franszyza integralna w wysokości 100 

zł. 



 

 

III. UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE DLA URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA  PLACÓWKI 

OŚWIATOWEJ.  

 

 Ubezpieczenie wyposażenia placówek oświatowych od ognia i innych żywiołów 
 Ubezpieczenie wyposażenia placówek oświatowych od kradzieży z włamaniem i rabunku 

 Ubezpieczenie szyb okiennych i drzwiowych od stłuczenia.  

 

1. Przedmiot ubezpieczenia: 
a) Maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz niskocenne składniki majątku znajdujące się w 

budynkach ubezpieczonej placówki oświatowej (w tym wypadku zastosowanie ma klauzula nr 
52 (zamieszczona na końcu oferty).  

b) szyby okienne i drzwiowe 

 

2. Zakres ubezpieczenia: 
a)  od ognia i innych żywiołów w pełnym zakresie określonym w ogólnych warunkach (w rozumieniu 

paragrafu 5 punkt 1 i punkt  2 podpunkty 1-4) rozszerzonym o ryzyko przepięć i dewastacji do 
limitu 10% sumy ubezpieczenia wyposażenia od ognia i innych żywiołów jak (maksymalnie do 

40.000zł w przypadku przepięć oraz 20.000zł w przypadku dewastacji – zgodnie z treścią klauzuli 
przepięć i dewastacji zamieszczoną na końcu oferty) również ryzyko zalania w następstwie 

nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, a także nieszczelnych łącz zewnętrznych budynków 

oraz dachów w następstwie deszczu nawalnego pod warunkiem utrzymywania wymienionych 
elementów w należytym stanie technicznym. Ponad to ochroną objęta będzie odpowiedzialność z 

tytułu szkód wywołanych awarią urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnej lub technologicznej 
(w tym szkody  w przyłączach wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,  

elektrycznych) wraz z kosztami poszukiwań tej  awarii i przywrócenia mienia do stanu sprzed 

awarii na zasadach określonych w klauzuli nr 32 (wg treści na końcu oferty) oraz szkody 
spowodowane uderzeniem pojazdu własnego na zasadach klauzuli nr 29 (wg treści na końcu 

oferty) 

Dodatkowo PZU pokryje koszty i szkody związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, 
łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu i wywiezienia pozostałości (zgodnie z treścią klauzuli 

zamieszczoną na końcu oferty) oraz koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą 
zakładu ubezpieczeń, w celu ustaleniu okoliczności bądź rozmiaru szkody (zgodnie z treścią 

klauzuli nr 55 zamieszczoną na końcu oferty). 

 
b )  od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od ryzyka wandalizmu, jak również koszty naprawy  

zabezpieczeń do limitu 10% sumy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 
Dodatkowo PZU pokryje koszty i szkody związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, 

łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu i wywiezienia pozostałości (zgodnie z treścią klauzuli  
zamieszczoną na końcu oferty) oraz koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą 

zakładu ubezpieczeń, w celu ustaleniu okoliczności bądź rozmiaru szkody (zgodnie z treścią 

klauzuli nr 55 zamieszczoną na końcu oferty).  
Wprowadza się ponad to postanowienia dodatkowe w postaci automatycznego odnowienia limitu 

po szkodzie na zasadach klauzuli nr 16 w treści zamieszczonej na końcu oferty. Jak również 
rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o klauzulę ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych 

rozumieniu wg treści zawartej na końcu oferty. 

- włączenie klauzuli ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie oraz uprzątnięcia 

pozostałości po szkodzie bezskładkowo 

- włączenie klauzuli niewyczerpalności sumy ubezpieczenia (zgodnie z treścią klauzuli nr 16    

zamieszczoną na końcu oferty) 

- ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej z limitem 5000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  

 



 
c) szyby okienne i drzwiowe od stłuczenia i popękania 

 

 

3. Franszyzy integralne: 
PZU S.A. nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza: 

a) w ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów: 100 zł.  

b) w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu : 100 zł.  
c) w ubezpieczeniu szyb okiennych i drzwiowych: 100 zł. 

 
 

 

4. Suma ubezpieczenia i składka: 

Ubezpieczenie 

urządzeń i 

wyposażenia oraz 

niskocennych 

składników majątku 

od ognia i innych 

żywiołów (suma 

ubezpieczenia w zł.)1 

Limit dla 

ryzyka 

dewastacji 

Limit dla 

ryzyka 

przepięć 

Ubezpieczenie 

urządzeń i 

wyposażenia od 

kradzieży z 

włamaniem i 

rabunku z 

rozszerzeniem o 

ryzyko wandalizmu 

(suma ubezpieczenia 

w zł.) 

Limit dla 

klauzuli 

urządzeń 

zewnętrznych 

Ubezpieczenie 

szyb 

okiennych 

(suma 

ubezpieczenia 

w zł.) 

Składka roczna 

ogółem w 

złotych 

40.000 4.000 12.000 10.000 5.000 1.000 394 zł  

60.000 6.000 18.000 15.000 7.500 1.500 617 zł  

80.000 8.000 24.000 20.000 10.000 2.000 822 zł  

100.000 10.000 30.000 25.000 12.500 2.500 1 028 zł  

160.000 16.000 40.000 40.000 20.000 3.000 1 586 zł  

200.000 20.000 40.000 50.000 20.000 3.500 1 736 zł  

300.000 20.000 40.000 60.000 20.000 4.000 1 835 zł  

400.000 20.000 40.000 80.000 20.000 4.500 2 008 zł  

500.000 20.000 40.000 100.000 20.000 5.000 2 336 zł  

1.000.000 20.000 40.000 200.000 20.000 10.000 3 690 zł  

 

Klauzula kradzieży zwykłej: 

Suma ubezpieczenia Składka 

5.000 zł 500 zł 

 

 

5. System ubezpieczenia, wartości ubezpieczeniowe: 

 
Wszystkie ubezpieczenia zawierane są w systemie pierwszego ryzyka. 

                                                           
1 Dodatkowo zakład ubezpieczeń pokrywa: 

1. koszty i szkody związane z prowadzeniem akcji ratowniczej (dozór mienia, opłaty za przechowanie), 
2. koszty i szkody związane z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem rozmiarów szkody, łącznie z kosztami 

przekwaterowania osób i mienia, (jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się nieskuteczne), 
3.  koszty i szkody związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu i wywiezienia 

pozostałości. 
Koszty i szkody dodatkowe zwracane są do wysokości sumy ubezpieczenia. 
 



 
W ubezpieczeniu urządzeń i wyposażenia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczeniu kradzieży z 

włamaniem i rabunku oraz ubezpieczeniu szyb ma zastosowanie wartość odtworzeniowa, 

rozumianej wg treści zawartej na końcu oferty.  
W pozostałych ubezpieczeniach ma zastosowanie wartość rzeczywista. 

 
6. Wymogi zabezpieczeń przeciwkradzieżowych do ubezpieczenia mienia  

(tj. maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz niskocennych składników majątku) 
Ustala się że  za wystarczające zabezpieczenie uznawane będą zabezpieczenia określone w 

klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zamieszczonej na końcu oferty. 

7. Likwidacja: 

Co do likwidacji szkód zastosowanie mają każdorazowo zasady określone w ogólnych warunkach 
ubezpieczeń. 

 
 
Akceptujemy zapisy jak niżej: 
1. pożar - działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez 

paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile, a także pośrednie działalnie ognia - 
oddziaływanie wysokiej temperatury, 

2. silny wiatr –  każde działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 10,8 m/s,  

3. deszcz ulewny –  intensywny opad deszczu o współczynniku wydajności wynoszącym  
4. co najmniej 3, potwierdzonym przez IMIGW, przy braku możliwości uzyskania  

5. odpowiednich informacji z IMIGW wystąpienie deszczu ulewnego i rozmiaru szkód stwierdza 
się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód  w miejscu ich powstania bądź w 

bezpośrednim sąsiedztwie,  
6. zalania w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, nieszczelnych łącz 

zewnętrznych budynku oraz dachów, a także nieumyślnie pozostawionych otwartych  otworów 

okiennych i drzwiowych, okien i świetlików dachowych, klap dymowych 
7. wydostanie się mediów z urządzeń lub instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania, technologicznej, klimatyzacyjnej, nieumyślne pozostawienie odkręconych 
kranów, itp., 

8. mróz – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek działania niskiej 

temperatury - poniżej 0° Celsjusza  
9. podtopienie – zalanie terenów bez wystąpienia wód z brzegów, w wyniku deszczu  

10. nawalnego oraz topnienia mas śniegu. 
11. wody gruntowe – szkody powstałe wskutek zalania w następstwie podniesienia się  

12. wód gruntowych.  
13. 22. wandalizm - rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez  

14. osoby  trzecie z włączeniem graffiti (także podczas demonstracji, strajków,  

15. zamieszek itp.) – podlimit 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
(na jedną lokalizacje), 

 
 

IV. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI 
 

Suma ubezpieczenia i składka: 

 

Suma gwarancyjna na zdarzenie dla 

1 osoby. 

Składka za 1 osobę. 

100.000 zł 3 zł 

 

Zakres ubezpieczenia:  

Standardowy zakres ochrony ubezpieczeniowej wynikający z ogólnych warunków ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, 

wychowawców i opiekunów ustalone Uchwałą UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r . Zarządu PZU 



 
SA. ze zmianami ustalonymi uchwalą nr UZ/421/1010 z dnia 26 listopada 2010r.  oraz uchwałą nr 

UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012r. 

Odpowiedzialność cywilna w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela. Nauczyciel otrzymuje 

ochronę niezależnie od miejsca, gdzie wykonuje swój zawód. W związku z tym nie ma potrzeby 

zmiany na liście w przypadku, gdy nauczyciel zmieni miejsce pracy (placówkę oświatową) w trakcie 

roku szkolnego. Nowozatrudniony nauczyciel powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia. W takim 

przypadku placówka oświatowa powinna zostać zobowiązana do przekazania tych informacji i składki. 

Ochrona obejmuje terytorium RP. 

Franszyza integralna: 
W ubezpieczeniu OC placówki oświatowej ma zastosowanie franszyza integralna w wysokości 100 

zł. 

 

Za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość rozszerzenia ochrony na terytorium całego świata z 

wyłączeniem USA i Kanady. Limit odpowiedzialności poza granicami RP 20.000 zł. 

 

Suma gwarancyjna na zdarzenie dla 

1 osoby. 

Składka za 1 osobę. 

20.000 zł 11 zł 

 
 
 
V. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO PRZENOŚNEGO 
 

1. Przedmiot ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny przenośny, pod 

warunkiem, że stanowi on własność ubezpieczonej placówki oświatowej lub jest w jej posiadaniu 
na podstawie tytułu prawnego i używany jest w związku z prowadzoną działalnością.  

 

2. Zakres ubezpieczenia: Pełny, zgodnie z owu. Zakres obejmuje między innymi takie ryzyka jak: 
ogień i inne żywioły, działanie człowieka, błędy konstrukcyjne, przepięcia, indukcje i inne, a także 

kradzież z włamaniem z zamkniętych pomieszczeń i rabunek. 
 

 

3. Suma ubezpieczenia, składka:  
Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać, w przypadku sprzętu elektronicznego: 

a) nie starszego niż 5 lat  – wartości odtworzeniowej,  
b) powyżej 5 lat do 7 lat (po modernizacji) – wartości rzeczywistej. 

     Odpowiedzialność będzie ponoszona wg systemu sum stałych.  
Roczna stawka za ubezpieczenie sprzętu przenośnego: 1,74 % 

 

 
4. Udział własny w szkodzie:  

a) 300 zł.  
b) 25 % wartości szkody, nie mniej niż 300 zł., w przypadku szkód określonych w klauzuli 101/1 

(tj. m. in. w przypadku utraty w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku sprzętu 

elektronicznego, użytkowanego w celach służbowych poza terenem placówki oświatowej) 
 

5. Wymogi co do zabezpieczeń w odniesieniu do sprzętu elektronicznego: 
 

Za wystarczające zabezpieczenie uznawane będzie posiadanie w drzwiach jednego zamka 

wielozastawkowego. Przez zamek wielozastawkowy rozumie się zamek, do którego klucz posiada 

więcej niż dwa nacięcia prostopadłe do pióra klucza. Nie będzie wymogu posiadania krat, rolet, żaluzji 

antywłamaniowych, okiennic, szyb o podwyższonej odporności na włamanie, alarmów itp. Wszystkie 



 
okna i drzwi prowadzące do lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, powinny być w 

należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte. Powyższe ustalenia nie dotyczą szkód 

polegających na kradzieży sprzętu elektronicznego, w stosunku do którego moc utrzymują 

postanowienia OWU. Bezskładkowo. 

 

 

6. Klauzule dodatkowe:  
a) klauzula 101/1  

b) klauzula IT, o treści jak poniżej 
Definicje klauzul podano na końcu oferty. 

 

 

 
VI. UBEZPIECZENIE GOTÓWKI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ 
 
1. Przedmiot ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia.  

a) Gotówka – zakres podstawowy, określony w par. 6 ust. 1 owu od ognia i innych żywiołów,  
b) Gotówka od kradzieży z włamaniem w lokalu, od rabunku w lokalu od rabunku podczas 

transportu wykonywanego na terenie miasta Poznania. Zakres ubezpieczenia określony w par. 3 
ust. i 5 owu od kradzieży z włamaniem i rabunku. 

c) ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej z limitem 5000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (dotyczy 

również gotówki) 

Dodatkowo w ramach ubezpieczenia gotówki: 

a) Akceptacja poniższych zabezpieczeń (wymogi ubezpieczenia gotówki) 

b) - w ubezpieczeniu gotówki od kradzieży z włamaniem z lokalu- zamykany pojemnik 

przynajmniej na 1 zamek, pojemnik nie musi być na stałe przymocowany 

- w ubezpieczeniu gotówki od rabunku w transporcie- brak wymagań, możliwość 

transportowania przez jedną osobę (np. pracownika jednostki).  

c) System i suma ubezpieczenia gotówki na pierwsze ryzyko wg. wartości nominalnej. 

d) Warianty sumy ubezpieczenia: 5 000, 10 000, 15 000 zł. 

 
 

2. Franszyza integralna: 100 zł.  
 

3. Suma ubezpieczenia i składka: 

 

 
 

Lp.  Suma 

ubezpieczenia w zł. 
Składka roczna w zł. 

1 5.000 90 

2 10.000 170 

3 15.000 260 

 

 

 

 

 



 

VII. PODSTAWA ZAWARCIA UMÓW UBEZPIECZENIA 

Do umów ubezpieczeń przywołanych w niniejszej ofercie mają zastosowanie:  

a) W zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i 

personelu ogólne warunki ubezpieczenia ustalone uchwałą UZ/102/2013 z dnia 29.03.2013 r. 
 

b) W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowej i 

nauczycieli – Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno-
wychowaczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów ustalone Uchwałą Nr 

UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia 26 
listopada 2010r. oraz uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012r., oraz postanowienia dodatkowe 

wg treści zamieszczonej w niniejszej ofercie.  

 
c) W zakresie ubezpieczenia wyposażenia placówek oświatowych oraz ubezpieczenia gotówki – 

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich 
przedsiębiorstw zatwierdzone Uchwałą nr UZ/562/2008 Zarządu PZU S.A. z dnia 6 listopada 2008 

roku ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/430/2010 z dnia 8 grudnia 2010r. oraz uchwałą 

UZ/411/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r., oraz postanowienia dodatkowe wg treści zamieszczonej w 
niniejszej ofercie.  

 

 
d)   W zakresie ubezpieczenia wyposażenia placówek oświatowych oraz ubezpieczenia gotówki – 

Ogólne warunki ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek 
prowadzących działalność gospodarczą zatwierdzone Uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu PZU SA z 

dnia 26 lipca 2007 roku ze zmianami ustalonymi Uchwałą Nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku 

oraz uchwała nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r, oraz postanowienia dodatkowe wg treści 
zamieszczonej w niniejszej ofercie.   

 
e) W zakresie ubezpieczenia szyb okiennych od stłuczenia – Ogólne warunki ubezpieczenia 

szyb i innych przedmiotów od stłuczenia zatwierdzone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu PZU S.A. z 

dnia 26 lipca 2007 roku ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011r.oraz 
uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012r.,  oraz postanowienia dodatkowe wg treści 

zamieszczonej w niniejszej ofercie.  

 

 

f) W zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego – Ogólne warunki 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zatwierdzone Uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu PZU S.A. z dnia 
26 lipca 2007r ze zmianami ustalonymi Uchwałą Nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku oraz 

uchwała nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012r., postanowienia dodatkowe wg treści zamieszczonej 
w niniejszej ofercie.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 
Dodatkowe wyjaśnienia/postanowienia do oferty: 

 

klauzula nr 52 Klauzula objęcia ochroną ubezpieczeniową niskocennych środków trwałych 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU SA obejmuje ochroną 

ubezpieczeniową niskocenne składniki majątku rozumiane jako mienie, które zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o rachunkowości może być jednorazowo wliczone do kosztów 

operacyjnych i nie jest ujmowane w ewidencji środków trwałych. Mienie to jest ubezpieczone w 

systemie na pierwsze ryzyko w zakresie zgodnym z zakresem w jakim ubezpieczone są 

ewidencjonowane środki trwałe. Bez dodatkowego limitu limitu. 

 

klauzula 32: Klauzula poszukiwania uszkodzeń 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU SA w razie niemożności 

jednoznacznego ustalenia miejsca awarii w urządzeniach zwraca koszty poszukiwań takiej awarii wraz 

z kosztami przywrócenia mienia do stanu sprzed awarii. Limit odpowiedzialności z tytułu ryzyka 

objętego niniejszą klauzulą wynosi 5000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

klauzula nr 29: Klauzula uderzenia pojazdu własnego 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że odpowiedzialnością objęte są 

szkody spowodowane uderzeniem pojazdu nie podlegającemu rejestracji, używanego przez 

Ubezpieczonego lub przez osoby świadczące na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie stosunku 

pracy lub umowy cywilnoprawnej. Z zastrzeżeniem, ze klauzula dotyczy pojazdów nie rejestrowanych 

używanych w transporcie wewnątrz zakładowym, takich  jak np. wózki widłowe maksymalnie do sumy 

100.000zł. 

Klauzula przepięć: 

Do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów, włączone zostaje ryzyko przepięć, zgodnie z 
następującą definicją:  przepięcia - powstałe z jakiejkolwiek przyczyny krótkotrwałe wzrosty napięcia 

przekraczające maksymalne dopuszczalne napięcie robocze w sieci i/lub instalacji zasilającej, 

teleinformatycznej lub w instalacji antenowej, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu 
ubezpieczenia; w przypadku maszyn i urządzeń elektronicznych odpowiedzialność zakładu istnieje pod 

warunkiem posiadania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, które muszą być zainstalowane i 
konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego oraz urządzeń 

zabezpieczających; z powyższego zakresu wyłączone są szkody  we wszelkiego rodzaju licznikach oraz 

miernikach (woltomierzach, amperomierzach itp.),we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach, wkładkach 
topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, 

lampach itp., w maszynach i urządzeniach, w których - w okresie poprzedzającym szkodę - nie 
przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do 

obowiązujących przepisów lub zaleceń producentów, w czasie naprawy oraz podczas prób 
dokonywanych na maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych, z wyjątkiem prób 

dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi oględzinami i przeglądami. W 

stosunku do szkód spowodowanych przepięciami ustala się limit stanowiący 30% sumy ubezpieczenia 
nie więcej jednak niż 40.000 zł 

 

 

 



 
 Klauzula  ubezpieczenia mienia od dewastacji 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień oraz pod warunkiem 

opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej składki ustala się, co następuje: 

1) Niniejszą klauzulą objęte jest od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji rozumianej 

jako umyślne celowe uszkodzenie lub zniszczenie przez osoby trzecie  ubezpieczonego na 

warunkach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów następującego mienia: 
a) budynki lub lokale i znajdujące się w nich mienie (z wyłączeniem wartości pieniężnych) 

do wysokości 10% sumy ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie więcej niż 20.000zł. 
b) przedmioty zamocowane na zewnątrz budynków takie jak: anteny, oświetlenie, markizy, 

szyldy, zadaszenia, urządzenia stanowiące osprzęt do różnych instalacji, 

c) obiekty małej architektury takie jak: lampy oświetleniowe, murki ogrodowe, grille 
murowane, fontanny, baseny, pergole, altany, urządzenia sportowe służące do rekreacji, 

piaskownice, śmietniki, huśtawki, drabinki i inne wyposażenie placów zabaw.  
2) Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dewastacji w mieniu, o którym mowa w pkt 1 

lit b i c, ograniczona jest do limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000 zł na wszystkie zdarzenia.  
3) Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

a) polegające na uszkodzeniach w wyniku pomalowania (graffiti itp.), 

b) w obiektach opuszczonych lub niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni, 
c) powstałe wskutek stłuczenia przedmiotów, które mogą zostać ubezpieczone w ramach 

ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia(rozbicia) tj. przedmioty 
stanowiące wyposażenie lub urządzenie budynków/lokali, w których prowadzona jest 

działalność gospodarcza, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu 

ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może uzupełnić wysokość limitu 

odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą. W przypadku uzupełnienia limitu 

odpowiedzialności podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU S A od dnia następnego 

po zapłaceniu składki uzupełniającej. 

 

klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie:: 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ustala się, co następuje: 

1) PZU SA pokrywa do ustalonego limitu powyżej sumy ubezpieczenia, uzasadnione i 

udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione przez Ubezpieczonego 
w związku ze szkodą objętą pokryciem w ramach umowy ubezpieczenia. 

2) Za koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie uznaje się wszelkie uzasadnione i 
udokumentowane koszty poniesione w celu uprzątnięcia pozostałości po zniszczonym 

ubezpieczonym mieniu, łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdatnych do 
użytku (odpadów), ich składowaniem lub utylizacją.  

3) Powyższe koszty, niezależnie od sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody nie mogą przewyższyć 

limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 10% sumy ubezpieczenia 
mienia od ognia i innych żywiołów. 

4) Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu 
ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może uzupełnić wysokość 

limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą. 

5) Ubezpieczeniem nie są objęte koszty poniesione na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie 
zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów.  

 

 

 

 

 

 



 
klauzula nr 55: Klauzula „Rzeczoznawców” 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

1) Za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez 

Ubezpieczonego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, 

zakresu i rozmiaru szkody, z zastrzeżeniem uzgodnienia z Ubezpieczycielem faktu powołania rzeczoznawcy. 

2) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 20.000 zł. 

 

klauzula nr 16: Klauzula niewyczerpalności sumy ubezpieczenia 

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, że: 

1) w przypadku wypłaty odszkodowania  suma ubezpieczenia odnawia się automatycznie do wysokości 

sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia. 
2) Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego 

odnowienia sumy ubezpieczenia w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia, 
3) Niniejsza klauzula nie będzie miała zastosowania w przypadku szkody całkowitej. 

 
klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych: 

Za wystarczające zabezpieczenie uznawane będzie posiadanie w drzwiach jednego zamka 

wielozastawkowego. Przez zamek wielozastawkowy rozumie się zamek, do którego klucz posiada 

więcej niż dwa nacięcia prostopadłe do pióra klucza. Nie będzie wymogu posiadania krat, rolet, żaluzji 

antywłamaniowych, okiennic, szyb o podwyższonej odporności na włamanie, alarmów itp. Wszystkie 

okna i drzwi prowadzące do lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, powinny być w 

należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte. Powyższe ustalenia nie dotyczą szkód 

polegających na kradzieży sprzętu elektronicznego, w stosunku do którego moc utrzymują 

postanowienia OWU. 

klauzula nr 31: Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych  

 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU S.A. obejmuje ochroną 

ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży urządzenia zewnętrzne należące do Ubezpieczonego, 

zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez 

Ubezpieczonego.  

Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było 

możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności z tytułu ryzyka 

objętego niniejszą klauzulą wynosi 50% sumy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku nie 

więcej niż 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Klauzula 101/1  

Do ubezpieczenia sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU S.A. rozszerza zakres ochrony 

ubezpieczeniowej  i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie 
przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem 

ubezpieczenia określonym w polisie. 

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu PZU S.A. odpowiada 
tylko wtedy gdy: 

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 



 
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące 

zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, 

- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie 
stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub 

w zamkniętym garażu), 
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. 

W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży z włamaniem lub 

rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak 
od ustalonego w polisie. 

PZU S.A. nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek 
niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.  

 

Klauzula IT. 

Do ubezpieczenia sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) 

Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu 

i programach komputerowych  (IT-Information Technology). 

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia 

dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże 

warunków wprowadza się klauzulę następującej treści:  

W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się 

fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 

Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio 

spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w 

szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach 
komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich 

oryginalnej struktury,  
b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a, 

c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu 

użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz 
wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a. 

 

Klauzula kradzieży zwykłej (maszyny, urządzenia) oraz gotówka 
Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk (OWU), na podstawie których została zawarta niniejsza umowa ubezpieczenia uzgodniono, 

że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej, na 
następujących warunkach: 

1)    W  rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza  zabór  w celu przywłaszczenia cudzej 

rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby, bądź doprowadzenia 
osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności. 

2)   Obowiązki Ubezpieczającego: 
a)    użyć należytej staranności  w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą, 

b)   niezwłocznie (o ile to jest możliwe) – nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub 

podjęcia wiadomości o nim – powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności 
zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody. 

3)   Limit: 5.000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
4)   Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż: 1.000 zł. 

5)   Składka dodatkowa z tytułu włączenia niniejszej klauzuli: 500 zł. 
 

 

 



 
Wartość odtworzeniowa: 

 bez względu na stopień zużycia koszty zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego 

rodzaju , typu lub mocy oraz o tych samych bądź jak najbardziej zbliżonych parametrach powiększone 

o koszt transportu, montażu, cła i inne (jeżeli występują). 

 

 

Postanowienia końcowe: 

Nie wyrażamy zgody na złożenie oświadczenia (o którym mowa w konkursie ofert) „o 

sprzedaży ubezpieczeń w przedmiotowych placówkach wyłącznie na zasadach 

wynegocjowanego pakietu, wyłącznie za pośrednictwem Brokera”.  

 

Wszelkie kwestie zawarte w zapytaniu ofertowym, które nie zostały poruszone w niniejszej ofercie, 

traktujemy jako odrzucone. 

Pozostałe warunki, o ile nie zostały wyraźnie zmienione w niniejszej ofercie ubezpieczenia są zgodne z 

OWU.  

 

 Treść klauzul podana w ofercie lub zgodna z owu; 

 

 

 Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. Naszym celem jest 

jak najlepsze zaspokajanie potrzeb klientów, dlatego prosimy o poinformowanie nas o stanowisku 

klienta wobec niniejszej oferty. W przypadku nie zaakceptowania proponowanych warunków, 

będziemy wdzięczni za wskazanie przyczyny rezygnacji.  


