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Wykaz istotnych informacji zawartych w SWU,
z uwzględnieniem definicji z SWU
(Skorowidz)

Rodzaj informacji

Numer jednostki redakcyjnej w OWU

Przesłanki wypłaty odszkodowania

§ 4 ust. 1 – 4

i innych świadczeń lub wartość wykupu
ubezpieczenia

Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

§ 5 ust. 3 - 5

zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy

§6

wypłaty odszkodowania i innych świadczeń
lub ich obniżenia
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§1
1.

szkody będące następstwem tego samego zdarzenia lub wynikłe
z tej samej przyczyny i niezależnie od liczby poszkodowanych, są
traktowane jako jedno zdarzenie szkodowe; W przypadku szkody
na osobie, w razie wątpliwości, za moment wystąpienia zdarzenia
szkodowego uznaje się dzień, w którym poszkodowany po raz
pierwszy skontaktował się z lekarzem w związku z objawami, które
są przyczyną zgłaszanych roszczeń;
13) zdarzenie – niezależne od woli Ubezpieczającego zdarzenie
przyszłe i niepewne o charakterze nagłym.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczającego, w związku z wykonywaniem zadań dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem
nauczania i wychowania.
Zakres ochrony obejmuje działalność polegającą na wykonywaniu
czynności zawodowych dyrektora i zastępcy dyrektora tej placówki oraz
wykonywanie zawodu nauczyciela lub wychowawcy oraz pozostałych
pracowników placówki oświatowo - wychowawczej, w tym praktykantów
i stażystów.

2.

Definicje
§2
1.

W umowie ubezpieczenia oraz w OWU wymienione poniżej terminy
definiuje się następująco:
1) franszyza integralna – kwota stanowiąca minimalny limit szkody,
do wysokości którego Generali nie wypłaca odszkodowania dla
każdego poszkodowanego. Jeżeli wartość szkody przekracza
kwotę franszyzy integralnej, odszkodowanie wypłacone jest
w pełnej wysokości;
2) lokaut – przestój w pracy spowodowany przez pracodawcę,
połączony z rozwiązywaniem z pracownikami umów o pracę,
przeprowadzany dla zmuszenia ich do przyjęcia gorszych
warunków pracy i płacy lub ze względu na prowadzony przez nich
strajk w celu wymuszenia zakończenia strajku;
3) osoba trzecia – osoba pozostająca poza stosunkiem
ubezpieczenia;
4) poszkodowany – osoba trzecia niebędąca stroną stosunku
ubezpieczenia, względem której odpowiedzialność za wyrządzoną
szkodę w świetle obowiązujących przepisów prawa ponosi
Ubezpieczający;
5) suma gwarancyjna – określona w polisie kwota stanowiąca górną
granicę odpowiedzialności Generali w odniesieniu do jednego
i wszystkich zdarzeń szkodowych, które wystąpią w okresie
ubezpieczenia;
6) szkoda – szkoda na osobie lub szkoda w mieniu, powstała
w okresie odpowiedzialności Generali, na skutek zajścia zdarzenia
objętego ubezpieczeniem;
7) szkoda na osobie – majątkowe lub niemajątkowe następstwo
śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
8) szkoda w mieniu – majątkowe następstwo zniszczenia,
uszkodzenia lub utraty mienia. Za zniszczenie lub uszkodzenie
nie będzie uważane ujawnienie się wady powstałej z przyczyn
tkwiących w mieniu;
9) terroryzm – nielegalne akcje indywidualne lub grupowe
organizowane z pobudek politycznych, religijnych lub ideologicznych
skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu zastraszenia
ludności i dezorganizacji życia publicznego;
10) Ubezpieczony – osoba fizyczna, na rzecz której zawarto umowę
ubezpieczenia, będąca:
a) praktykantem lub studentem skierowanym do odbycia
praktyki lub stażu zawodowego w placówce oświatowowychowawczej;
b) pracownikiem
placówki
oświatowo-wychowawczej
w rozumieniu kodeksu pracy, zatrudnionym na podstawie
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub
spółdzielczej umowy o pracę lub osobą, z którą Ubezpieczający
zawarł umowę zlecenia lub umowę o dzieło;
11) zamieszki – gwałtowne demonstracje lub wrogie akcje skierowane
przeciwko władzy, których celem jest zmiana istniejącego porządku
prawnego;
12) zdarzenie szkodowe – zajście, w okresie odpowiedzialności
Generali, zdarzenia, w tym zdarzenia losowego objętego ochroną
ubezpieczeniową, które powoduje powstanie szkody; wszystkie
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Zawarcie umowy ubezpieczenia
§3
1.

2.

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta w formie indywidualnej na
podstawie danych uzyskanych od Ubezpieczającego, które obejmują:
1) imię, nazwisko Ubezpieczającego,
2) PESEL Ubezpieczającego,
3) sumę gwarancyjną,
Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje przy wykorzystaniu
środków porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem strony
www.bezpieczny.pl.

Zakres ubezpieczenia
§4
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Generali udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności
cywilnej, gdy w związku z wykonywaniem zadań określonych w §1
ust. 1 Ubezpieczający lub osoby objęte ubezpieczeniem w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zobowiązane są do
naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej z zastrzeżeniem
postanowień § 6.
W odniesieniu do praktykantów i stażystów ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych
(odpowiedzialność deliktowa) w związku z odbywaniem praktyk lub
stażu.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku
rażącego niedbalstwa.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody na osobie i w mieniu będące
skutkiem zdarzeń szkodowych, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia
na terytorium państw europejskich (obejmuje terytorium Europy oraz
całe terytorium Rosji, Turcji i Kazachstanu).
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.
Suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia ulega każdorazowo
zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania aż do
całkowitego jej wyczerpania.

§5
1.

2.
3.

W ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Generali zobowiązane
jest do:
1) zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczającemu
roszczeń;
2) wypłaty odszkodowania, które Ubezpieczający zobowiązany jest
zapłacić osobie poszkodowanej z tytułu zdarzeń określonych w
umowie ubezpieczenia;
3) poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych
za zgodą Generali w celu ustalenia okoliczności i wysokości
ewentualnych roszczeń;
4) poniesienia kosztów obrony sądowej w sporze cywilnym
prowadzonym za zgodą i zgodnie z zaleceniami Generali.
Koszty określone w ust. 1 pkt 1-3 pokrywane są w granicach sumy
gwarancyjnej.
Koszty określone w ust. 1 pkt 4 pokrywane są w wysokości w ramach
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4.

5.

dodatkowego świadczenia w wysokości do 20% sumy gwarancyjnej.
Wydatków tych nie zalicza się w charakterze świadczeń w poczet sumy
gwarancyjnej określonej w polisie.
Generali nie odpowiada za dodatkowe koszty wynikające z braku zgody
Ubezpieczającego na zawarcie przez Generali ugody z poszkodowanym
lub zaspokojenia jego roszczeń.
Jeżeli dojdzie do sporu prawnego pomiędzy Ubezpieczającym a
poszkodowanym lub jego następcami prawnymi, Generali może wystąpić
w charakterze interwenienta ubocznego.

8)
9)

10)
11)

Ograniczenia odpowiedzialności
§6
1.

2.

3.

4.

Generali nie odpowiada za szkody objęte systemem ubezpieczeń
obowiązkowych niezależnie od wysokości wymaganej sumy
ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej oraz niezależnie czy umowa
została zawarta.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody wyrządzone przez
Ubezpieczającego lub osoby objęte ubezpieczeniem w stanie
nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu (w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) lub po zażyciu narkotyków, środków
odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii), o ile między szkodą a zachowaniem lub działaniem
Ubezpieczającego lub osób objętych ubezpieczeniem zachodzi związek
przyczynowy a wypadek, który spowodował szkodę był następstwem
pozostawania przez Ubezpieczającego lub osoby objęte ubezpieczeniem
w powyższym stanie.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących skutkiem
zdarzeń szkodowych powstałych:
1) wskutek naruszenia praw autorskich, patentów, znaków towarowych
lub nazw fabrycznych;
2) w związku z wykonywaniem badań lub zabiegów medycznych oraz
podaniem leków;
3) w wyniku manipulacji w materiale genetycznym ludzi, zwierząt lub
roślin;
4) wskutek stopniowego, powolnego lub długotrwałego oddziaływania
temperatury, gazów, oparów lub wilgoci, pleśni, dymu, sadzy, kurzu,
ścieków, zagrzybienia, a także osiadania gruntu, zapadnięcia
się terenu (również budynków i budowli wzniesionych na nim),
obsunięcia się ziemi, wstrząsów powstałych w wyniku pracy
urządzeń udarowych, wibracji, hałasu, zalania przez wody stojące
lub płynące;
5) wyrządzonych przez osoby nie posiadające uprawnień do
wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności lub którą
obowiązywał zakaz zajmowania określonego stanowiska,
wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej
działalności związanej z wychowaniem, edukacją małoletnich lub
z opieką nad nimi lub pozbawioną prawa do wykonywania zawodu,
chyba że szkoda nie była następstwem braku ww. uprawnień;
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ponadto:
1) roszczeń z tytułu szkód w mieniu, których wartość nie przekracza
500 PLN (franszyza integralna);
2) roszczeń innych niż wynikających ze szkód na osobie lub w mieniu;
3) szkód w mieniu związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem lub
utratą pojazdów mechanicznych.
4) szkód w mieniu osób trzecich przekazanym w celu wykonania
obróbki, naprawy, czyszczenia i innych podobnych czynności;
5) szkód spowodowanych przeniesieniem choroby zakaźnej i zakażeń,
wymienionych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008r. i zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
6) roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe
w mieniu osób trzecich, które użytkuje Ubezpieczający lub osoby
objęte ubezpieczeniem w zakresie ubezpieczenia OC na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innych umów
o podobnym charakterze;
7) roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej
z posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem pojazdów
mechanicznych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)
23)

24)
25)

OC;
szkód w mieniu znajdującym się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem
Ubezpieczającego
szkód powstałych w wyniku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub
zaginięcia wartości pieniężnych oraz utraty wartości zabytkowej,
artystycznej bądź kolekcjonerskiej;
szkód powstałych w wyniku utraty danych bądź oprogramowania;
roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej
z posiadaniem, kierowaniem, używaniem, uruchamianiem
pojazdów, statków powietrznych i wodnych;
roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w wyniku
zawartej umowy cywilnoprawnej lub jednostronnej czynności
prawnej wykraczają one poza zakres ustawowej odpowiedzialności
cywilnej Ubezpieczającego;
szkód, które są albo powinny być objęte obowiązkowymi
ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego
lub osób objętych ubezpieczeniem w zakresie ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej;
szkód u osób z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym lub wyrządzonych umyślnie przez te
osoby;
roszczeń pomiędzy ubezpieczonymi z tytułu tej samej umowy
ubezpieczenia;
roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
spółkom, w których Ubezpieczający jest wspólnikiem, udziałowcem
lub akcjonariuszem;
roszczeń o wykonanie umów, o należyte wykonanie umów, roszczeń
z tytułu zastępczego wykonania umów, roszczeń o zwrot świadczeń
oraz roszczeń o zwrot kosztów poniesionych na poczet lub w celu
wykonania umów a także roszczeń wynikających z nieterminowego
wykonania zobowiązania;
roszczeń z tytułu szkód w przedmiotach powstałych w wyniku
zużycia, zestarzenia się, nadwyrężenia lub wewnętrznych szkód
wynikających z eksploatacji;
szkód powstałych wskutek nałożenia na Ubezpieczającego
grzywien, kar umownych, kar administracyjnych lub sądowych oraz
innych kar o charakterze pieniężnym, w tym również odszkodowań
o charakterze karnym;
szkód wynikłych z naruszenia lub nieprzestrzegania prawa
zagranicznego oraz dochodzonych przed sądami zagranicznymi;
szkód wyrządzonych wskutek powierzenia wykonania zobowiązań
osobom nieuprawnionym lub nieposiadających wymaganych
prawem koncesji, licencji bądź specjalizacji zawodowych;
szkód wyrządzonych przez formaldehyd lub hormonalne środki
antykoncepcyjne;
roszczeń wynikających z działań wojennych, stanu wojennego
i wyjątkowego, wojny domowej, zamieszek społecznych, rozruchów,
strajków;
lokautów, niepokojów społecznych oraz aktów terroryzmu
i sabotażu;
szkód wyrządzonych przez promieniowanie wysokoenergetyczne,
jonizujące (np. promieniowanie alfa, beta i gamma emitowane
przez substancje radioaktywne oraz neutrony lub promieniowanie
wytworzone w akceleratorach cząstek) oraz powstałych
wskutek promieniowania laserowego lub maserowego, a także
oddziaływania pola magnetycznego oraz elektromagnetycznego.

Obowiązki w razie powstania szkody
§7
1.

2.

3.

W razie otrzymania roszczenia o naprawienie szkody, Ubezpieczony ma
obowiązek zaniechania działań zmierzających do zaspokojenia roszczeń
poszkodowanego, w tym w szczególności uznania roszczeń lub zawarcia
ugody, do czasu uzyskania pisemnej zgody Generali.
Jeżeli przeciwko sprawcy wypadku wszczęte zostało postępowanie karne,
albo jeżeli poszkodowany wystąpił z roszczeniem o odszkodowanie na
drogę sądową, Ubezpieczony zobowiązany jest poinformować o tym
fakcie Generali niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od uzyskania
wiadomości o tym fakcie.
Ubezpieczony obowiązany jest doręczyć Generali orzeczenie sądu
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w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska odnośnie do wniesienia
środka odwoławczego, a także stosować się do wskazówek Generali
dotyczących prowadzenia postępowania sądowego.
Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszczeń
poszkodowanego
lub
złożenie
oświadczenia
o
przyjęciu
odpowiedzialności, bez uprzedniej zgody Generali, nie ma skutków
prawnych względem Generali.
Uchybienie przez Ubezpieczonego obowiązkom, o których mowa
w pkt 2 lub pkt 3, nie powoduje skutków prawnych dla odpowiedzialności
Generali wobec poszkodowanego.

4.

5.

Zgłoszenie roszczenia i wypłata odszkodowania
lub świadczenia
§8
1.

Po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia szkodowego,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Generali
informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są
oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje
postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia
szkodowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia
lub odszkodowania, a także informuje osobę występującą z roszczeniem,
na piśmie lub w inny sposób, na który ta osoba wyraziła zgodę, jakie
dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Generali lub
wysokości świadczenia lub odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do
dalszego prowadzenia postępowania.
Generali może zażądać od zgłaszającego roszczenie dokumentów
i informacji, których nie może uzyskać samodzielnie działając na
podstawie posiadanych upoważnień lub uprawnień wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, albo które umożliwią
samodzielne działanie Generali w oparciu o podstawy opisane powyżej,
a są niezbędne do ustalenia okoliczności faktycznych zdarzenia
objętego ochroną ubezpieczeniową, zasadności roszczenia i wysokości
odszkodowania lub świadczenia. Generali ma prawo zwrócić się do
zgłaszającego roszczenie o złożenie dokumentów znajdujących się
w jego posiadaniu także wówczas, gdy może przyczynić się to do
przyspieszenia likwidacji szkody.
Generali wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania
roszczenia osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń
dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego
zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania
lub świadczenia, zawartej z nią ugody lub prawomocnego orzeczenia
sądu.
Generali ma prawo wyznaczenia na własny koszt niezależnego
eksperta w celu określenia przyczyny, rozmiaru szkody i wysokości
należnego odszkodowania lub świadczenia oraz w celu udzielenia
Ubezpieczającemu instrukcji i wskazówek dotyczących postępowania
zmierzającego do złagodzenia skutków wypadku i zminimalizowania
rozmiarów szkody.
Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 6 okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Generali albo wysokości
odszkodowania lub świadczenia okazało się niemożliwe, odszkodowanie
lub świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych
okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania
lub świadczenia Generali powinno wypłacić w terminie przewidzianym
w ust. 6 oraz zawiadamia na piśmie osobę zgłaszającą roszczenie oraz
Ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy
rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie, o przyczynach
niemożności zaspokojenia roszczeń w całości lub w części.
Odszkodowanie lub świadczenie wypłacone przez Generali nie może
być wyższe od poniesionej szkody.
Odszkodowanie lub świadczenie wypłacane jest w złotych polskich
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z wyjątkiem sytuacji, kiedy odszkodowanie lub świadczenie są wypłacane
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mogą zostać ustalone
i wypłacone w walucie obcej. Kwoty wyrażone w walutach obcych są
przeliczane przy ustaleniu odszkodowania lub świadczenia na złote
przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych zgodnie z ostatnią
tabelą ogłoszoną przez Narodowy Bank Polski przed dniem ustalenia
wysokości odszkodowania lub świadczenia. Tę samą zasadę stosuje się
jeżeli Ubezpieczający przy odtwarzaniu ubezpieczonego mienia poniesie
wydatki w walutach obcych.
Odszkodowanie nie obejmuje podatku od towarów i usług (VAT) w takim
zakresie, w jakim Ubezpieczający lub poszkodowany może odliczyć ten
podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jeżeli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub przysługuje
w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Generali
informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem oraz
Ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy
rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie – wskazując
na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniające całkowitą lub
częściową odmowę wypłaty świadczenia lub odszkodowania. Informacja
ta zawiera pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze
sądowej.

Regres ubezpieczeniowy
§9
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Z dniem zapłaty odszkodowania przez Generali roszczenie
Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę
przechodzi z mocy prawa na Generali do wysokości zapłaconego
odszkodowania.
Jeżeli Generali pokryło tylko część szkody, Ubezpieczającemu
przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed
roszczeniem Generali.
Nie przechodzą na Generali roszczenia Ubezpieczającego przeciwko
osobom, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
Generali odstępuje od roszczenie regresowego względem
Ubezpieczonych w ramach niniejszej umowy pracowników.
Ubezpieczający obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczającego, bez zgody Generali,
całości lub części praw przysługujących mu do osób trzecich z tytułu
szkód, Generali może odmówić wypłaty odszkodowania odpowiednio
w całości lub w części, w takiej jakiej Ubezpieczający zrzekł się tych
praw. Jeżeli odszkodowanie już wypłacono może zażądać jego zwrotu
odpowiednio w całości lub w części w takiej jakiej Ubezpieczający zrzekł
się tych praw. Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części
pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem Generali.

Postanowienia końcowe
§ 10
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Szczególnymi Warunkami
Ubezpieczenia obowiązującymi od 19 sierpnia 2019 r. zastosowanie mają
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Bezpieczny.pl Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. obowiązujące
od 1.05.2019 r.
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